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Trajnica meseca: vrbica

Modrina cvetov maja, toplo ob arvani listi jeseni
Sredi maja se iz drobnih vijoličastih
popkov, ki so na nanizani na vitkih vijo-
ličastih steblih, začnejo v grozdastih
socvetjih odpirati svetlo modri cvetovi
vrbice. Pri nas je ta trajnica manj pozna-
na, tam, kjer jo imajo, pa jih na vrtni gre-
di razveseljuje maja, ko cveti, in jeseni,
ko se njeni listi obarvajo rumeno. Lah-
ko jo uporabimo tudi za rezano cvetje.

V rbice, Amsonia, najlepše uspevajo
na polnem soncu ali v polsenci, v
rodovitnih, odcednih tleh. So poča-

si rastoče gručaste trajnice. Imajo pokonč-
na stebla, ki izraščajo iz ene točke tik nad
zemljo. Sčasoma se število stebel poveču-
je, tako da nastane pravi grmiček. Pozno
spomladi se na steblih, ki so včasih modri-
kasta, začnejo razvijati vijoličasto modri
popki. Iz njih se na začetku poletja oziroma
maja odpirajo svetlo modri cvetovi, ki ima-
jo prav edinstven odtenek modre, kakr-
šnega poznamo le pri malokateri drugi
trajnici. Po obliki spominjajo na cvetove zi-
mzelena (Vinca). Zanimivi so tudi plodovi

oziroma semena, ki so lahko dolga do 12
cm. Listi so izmenično nameščeni vzdolž
stebla in se po obliki in velikosti razlikujejo.
Lahko so zelo ozki, nekoliko spominjajo na
liste vrb. Jeseni se listi in stebla obarvajo ru-
meno.
Ko vrbice posadimo, potrebujejo nekaj ča-
sa, da se lepo vrastejo. Dolgo uspevajo na
istem mestu. Lepe so tudi za rezano cvetje.
Nekatere vrste vsebujejo belo tekočino, ki
ob rezu priteče iz stebla. Da bi vrbica v vazi
čim dalj časa obdržala svežino, moramo
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čim hitreje ustaviti odtekanje tekočine, ta-
ko da steblo pomočimo v vročo vodo ali ga
zažgemo s plamenom.
V vrtovih uspeva več vrst vrbic. Amsonia
hubrichtii se odlikuje po nadvse lepih listih,
ki so zelo ozki in dolgi in po obliki spomi-
njajo na iglice. Poleti se razcvetajo svetlo
modri cvetovi, katerih barva se pozneje
spremeni v belo, potem pa sledijo živahni
jesenski toni. Lepo uspeva v malo vlažni
zemlji, vendar odrasle rastline prenašajo
tudi sušo. A. tabernaemontana sin. A. sali-
cifolia, vrbolistna vrbica, je šopasta trajni-

ca s prožnimi stebli modrikaste barve. Listi
so širši in nekako papirnati na otip. Svetlo
modri zvezdasti cvetovi se odpirajo v rahlih
in blago povešavih socvetjih. Jeseni se
obarva živahno rumeno.
Vrbico sadimo na cvetlično gredo v družbo
rmana, hermelik, kadulje, flomisa, ameri-
škega slamnika, japonskih anemon, jesen-
skih aster in okrasnih trav.
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Trajnica meseca: vrbica

1. Vrbica se odlikuje po nebeško modrih
cvetovih maja in junija ter lepih jesen-
skih barvah.
2. Vrbica v družbi sibirske perunike.
Dopolnjujeta se po obliki rasti, saj su-
ličasti listi sibirske perunike lepo pou-
darijo nežno strukturo rasti vrbice.
3. Vrbica se jeseni obarva živo rumeno.
4. Konec maja vrbica v družbi modro
cvetoče kadulje, srebrnolistne materi-
ne dušice in belo cvetoče mačje mete.
5. Pokončna stebla izraščajo iz ene toč-
ke tik nad zemljo. Sčasoma se namnoži-
jo, tako da nastane pravi grmiček.
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